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1   മുതല്   5   വരരെ ഏരതങങ്കിലലും നനാരലെണലും

1. വവിസരണണം                                      (1)
2. 327 K                                            (1)   
 സൂചന:- mc(θ2 – ) = mc(  – θ θ θ1)
                            = θ ( θ2 +    θ1)
                                        2
                              = 352 + 302   = 327 K
                                        2
3. ഫഫ്ലെമവിങവിഫന്റെ വലതുകകൈനവിയമണം        (1)  

4. 273 K                                             (1)
5. പവര് ഗവിഡഡ്                                     (1)

6   മുതല്   10   വരരെ ഏരതങങ്കിലലും നനാരലെണലും

6. (a) ഫസ്റ്റെപഡ്അപഡ് ടട്രാന്സഡ് ഫഫട്രാമര്          (1)
    (b) ഫവട്രാള്ട്ടത വര്ധവിപവിക്കുഫമട്രാള് പവറവില
         വവ്യതവ്യട്രാസമവിലട്രാഫത കൈറന്റെഡ് കുറകട്രാണം . ഇ
         തുമുഫഖേന തട്രാപരൂപതവിലുള്ള ഊര്ജ്ജ 
         നഷഡ് ടണം കുറകട്രാണം .                        (1)
7. (a) ബട്രാഷഡ് പപീകൈരണണം                         (1)
    (b) ബട്രാഷഡ് പനണം                                (1)
8. സര്കപീട്ടഡ്  D യവില                             (1)
    കൈട്രാരണണം , ഫസട്രാളവിഫനട്രായവിഡവിനുള്ളവില പചവി
    രുമ്പു ഫകൈട്രാര് ഉപഫയട്രാഗവിചതുഫകൈട്രാണഡ് ഫസല
    ഫഡ് ഇന്ഡകൈഡ് ഷന്മൂലമുണട്രാകുന്ന ബട്രാകഡ് 
    e.m.f കൂടുന്നതവിനട്രാല സഫലഫവട്രാള്ട്ടത കുറ
    യുന്നു .                                             (1)
9. (a) പവര് ടട്രാന്സഡ് ഫഫട്രാമര്                  (1)
    (b) സ്റ്റെട്രാര് കൈണകൈഡ് ഷന്                        (1)
10. (a) മജന്ത                                      (½)
      (b) ചുവപഡ്                                      (½)
      (c) ചുവപഡ്                                      (½)
      (d) മഞ്ഞ                                       (½)

11   മുതല്   15   വരരെ ഏരതങങ്കിലലും നനാരലെണലും
11. (a) C                                            (1)
      (b) 230 V                                      (1)

      (c) ഒരു കലനവില മട്രാത്രമട്രായവി സഡ് പര്ശവി 
           ക്കുഫമട്രാള്  ഫപട്രാട്ടന്ഷവ്യല വഡ്തവ്യട്രാസണം 
           അനുഭവഫപടുന്നവില .                  (1)
12. (i) a – ഡയഫണം ;                            (½) 
          b – ഫവട്രായഡ് സഡ് ഫകൈട്രായവില                (½)
       (ii) ലലൗഡഡ്സഡ് പപീകറവിഫന്റെ ഫവട്രായവിസഡ് ഫകൈട്രാ
               യവിലവിഫന ചലവിപവികട്രാനുള്ള ശകവി 
               കമഫകട്രാഫഫട്രാണവിലനവിന്നുള്ള കവദദ
               ത സവിഗ്നലവിനവില .                             (1)
           ആണംപവിഫയര്                             (1)
13. (a)                                                 (2) 

 (b) വവിമട്രാനതവില നവിന്നഡ് ഫനട്രാക്കുഫമട്രാള് നവിരപീ 
      ക്ഷകൈഫന്റെ ദൃഷഡ് ടവിഫരഖേയവിലനവിന 42.70 
      മുകൈളവിഫലട്രാടണം തട്രാഫഴട്രാടണം വശങളവിഫലക്കുണം
      കൈട്രാണട്രാനുള്ള സലൗകൈരവ്യമുള്ളതവിനട്രാല     (1)
14. (a) ഫസ്റ്റെപഡ്അപഡ് ടട്രാന്സഡ് ഫഫട്രാമര്         (1)
     (b) Vs   =  Ns
          Vp       Np                  
        Vs = 250 V ; Ns = 2500  ;  Np = 500 
         250  = 2500
          Vp       500
          Vp = 50 V                                  (1)
     (c)  Vp x Ip = Vs x Is           Is = 0.2 A
   Ip  = Vs x Is     =  250 x 0.2 = 1A      (1)
             Vp                  50
15.  (a)



 പവിസതവിലൂഫട ധവളപകൈട്രാശണം കൈടതവിവവിട്ടഡ് 
 ഘടകൈവര്ണങള് സഡ് കപീനവില പതവിപവിക്കുകൈ.
 സമട്രാനമട്രായ മഫറട്രാരു പവിസഫമടുതഡ് പട്രാദണം മു 
 കൈളവില വരതകവവിധണം ചവിത്രതവിഫലതു  ഫപട്രാ
 ഫല ആദവ്യഫത പവിസഫതട്രാടഡ് ഫചര്ത്തുഫവക്കു
 കൈ . നവിരപീക്ഷണണം ഫരഖേഫപടുത്തുകൈ .         (2)
(b) 

                       ഗനാസസ് പങ്കിസലും                 (1)
16   മുതല്   20   വരരെ ഏരതങങ്കിലലും നനാരലെണലും

16. (a) ഇന്ഫട്രാഫറഡഡ് വവികൈവിരണങള്      (1)
      (b) വവ്യവസട്രായവലകരണണം , ഫഫട്രാസവില 
 ഇന്ധനങളുഫട അമവിത ഉപഫയട്രാഗണം , വനന
 ശപീകൈരണണം , പകൃതവിവട്രാതകൈ പരവ്യഫവക്ഷണണം ,
 ബഫയട്രാമട്രാസുകൈളുഫട ജപീര്ണനണം , ഗവ്യട്രാസഡ് കപ
 പഡ് കലനുകൈളുഫട ഫചട്രാര്ച , ഫവിഡഡ്ജഡ് , AC എ
 ന്നവിവയുഫട അമവിഫതട്രാപഫയട്രാഗണം (any 4)   (2)
 (c) 
 ഫഫട്രാസവില ഇന്ധനങളുഫട അമവിത ഉപഫയട്രാ 
  ഗണം കുറക്കുകൈ .
  CFC യുഫട ഉപഫയട്രാഗണം കുറക്കുകൈ .
  ഹരവിത ഫഗഹവട്രാതകൈങള് പുതുതട്രായവി ഉണട്രാ
  കുന്നതഡ് കുറക്കുകൈ . (any 2)                    (1)
17 (a) ഇരുണതഡ്                                   (1)
     (b) നപീല                                          (1)
     (c) ചുവപഡ്                                        (1)
     (d) പച                                          (1)
18. (a) ജലതവിഫന്റെ വവിശവിഷഡ് ട തട്രാപധട്രാരവിത 
മണലവിഫന അഫപക്ഷവിചഡ് വളഫര കൂടുതലട്രായ 
തവിനട്രാല രട്രാത്രവി കൈടല സട്രാവകൈട്രാശണം തണുക്കുകൈ
യുണം അവവിഫടയുള്ള വട്രായുവവിഫന്റെ സട്രാന്ദ്രത കുറയു
കൈയുണം ഫചയ്യുന്നു.                                     (1)
(b) ജലതവില ഫപട്രാപവിലപീന് കഗ്ലൈഫകട്രാള് ഫചര്
ക്കുഫമട്രാള് അതവിഫന്റെ തവിളനവില 1290 C ആയവി 
ഉയരുന്നു . ഈ പഫതവ്യകൈതയട്രാണഡ് കൂളന്റുകൈളവില

 പഫയട്രാജനഫപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതഡ് .        (1)
(c) മണ്കൂജയവിഫല സൂക്ഷഡ് മസുഷവിരങളവിലൂഫട 
ജലണം പുറതഡ് വന്നഡ് ബട്രാഷഡ് പപീകൈരവിക്കുന്നു . 
ഇതവിനട്രാവശവ്യമട്രായ തട്രാപണം കൂജയവിഫല ജലതവി
ലനവിന്നുണം സസപീകൈരവിക്കുന്നതവിനട്രാല അതഡ് തണു
തവിരവിക്കുന്നു .                                        (1)
(d) ഐസവിഫന്റെ ദ്രവപീകൈരണലപീനതട്രാപണം വളഫര 
ഉയര്ന്നതട്രാണഡ് .                                     (1)
19. (a) മമ്യൂചസല ഇന്ഡകൈഡ് ഷന്                (1)
      (b) ബള്ബഡ് B1  :  കുറയുന്നു               (1)
            ബള്ബഡ് B2  :  കൂടുന്നു                 (1) 
      (c) ഫസട്രാളവിഫനട്രായവിഡഡ് S2 വവിഫല ചുറ്റുകൈളുഫട
എണണം വര്ധവിപവിക്കുകൈ .                           (1)

20. (a) 
kwh = പവര് വട്രാട്ടവില   x      സമയണം മണവിക്കൂറവില
                           1000
 20 W ഫന്റെ 40 CFL കൈള് 8 മണവിക്കൂര് ഉപഫയട്രാ
ഗവിക്കുന്ന കവദദഫതട്രാര്ജണം =
      20 x 40 x 8     =     64    = 6.4 kwh  (1)
          1000                  10
9 W ഫന്റെ 40 LED ബള്ബുകൈള് 8 മണവിക്കൂര് 
ഉപഫയട്രാഗവിക്കുന്ന കവദദഫതട്രാര്ജണം =
      9 x 40 x 8     =    288   = 2.88 kwh  (1)
          1000              100
ഒരു ദവിവസഫത ഊര്ജലട്രാഭണം = 6.4 – 2.88 
                                          = 3.52 kwh
ഒരു മട്രാസഫത ഊര്ജലട്രാഭണം  = 3.52 x 30
                                 = 105.6 kwh       (1)

(b)                                                      (1)

"വവദദ്യുതങ്കി സലുംരെകങ്കിക്കുന്നതസ്
വവദദ്യുതങ്കി ഉല്പനാദങ്കിപങ്കിക്കുന്നതങ്കിനസ്
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